КИРГИЗСТАН ОТНОВО НЕ СЪДЕЙСТВА НА
БЪЛГАРСКИЯ СЪД, ПАК НЕ ИЗПРАТИ
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ВИНА НА ЛЕН ХОМЕНЮК
Киргизстан за пореден път възпрепятства българския съд в
хода на делото за екстрадиция на Лен Хоменюк.
Прокуратурата в бившата съветска република трябваше да
предостави допълнителни документи и разяснения по
казуса, но отново подаде непълна или вече изпращана
информация. Въпреки това съдът няма да отложи
заседанието по искането за екстрадиция на канадскоамериканския геолог и то ще се проведе по план в сряда, 7
октомври от 13.30 ч. във Видин.
Хоменюк бе задържан у нас на 27 юли заради червена
бюлетина от Интерпол по искане на Киргизстан. Властите там обаче продължават да
не привеждат доказателства за извършени от него престъпни действия, които са
изискани от българския съд.
Въпреки че Видинският съд удължи допълнително срока за предоставяне на
документи по делото, киргизстанските власти са изпратили единствено документи,
които съдът вече има. Голяма част от тях са били на английски и руски език, макар да
има изискване те да бъдат предоставени на български. Освен това, киргизката страна
изрично е посочила, че няма да изпраща повече документи.
В средата на септември Видинският съд пусна Хоменюк под гаранция, след като той
прекара 54 дни в затвора и под домашен арест. Според решението на съдиите от 16
септември цялото производство се бави по вина на Киргизстан и не се дължи на
недобросъвестно поведение от страна на 68-годишният канадско-американски
гражданин.

Предисторията по казуса:
•

Ленард Хоменюк е бивш изпълнителен директор на една от водещите световни
златодобивни компании – канадската Centerra Gold. Той заема поста между
2004 и 2008 г., като в този период ръководи и проекта на компанията за добив
на злато от най-голямата мина в Киргизстан – Кумтор. Според Киргизката
прокуратура “проведеното под ръководството на Ленард Хоменюк
корпоративно преструктуриране на минния проект “Кумтор” през 2003-2004 г.
е довело до неблагоприятни условия за Република Киргизстан, а извършени по
силата на това преструктуриране плащания са незаконни”.

•

Искането за екстрадиция на Хоменюк от страна на киргизките власти пристига
у нас на 20 август 2015 г. Там обаче няма представени данни дали понастоящем
срещу Лен се води разследване в Киргизстан, нито дали срещу него са
повдигнати обвинения за конкретни действия.

Случаят “Лен Хоменюк”
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Предисторията…

Кой е Ленард Хоменюк
Ленард Хоменюк е роден през 1947
г. в семейство на украински
имигранти в Канада. По професия е
геоинженер и геофизик. Има
повече от 35 години опит в минния
сектор, където заема ръководни
длъжности във водещи компании в
бизнеса като Centerra Gold, Kumtor
Gold и Cameco Corporation.
От 2004 до 2008 г. Хоменюк работи
като председател, главен
изпълнителен директор и член на
Съвета на директорите на Centerra
Gold. В този период се осъществява
и инвестиционният проект на
компанията за корпоративно
преструктуриране на мината
Кумтор в Киргизстан. Най-голямата
му гордост по отношение на този
проект е, че това е най-мащабната
външна инвестиция в държавата
като носи 7,4% от БВП на страната и
осигурява заетост на повече от три
хиляди души, подкрепяйки цели
общности в региона.
Леонард Хоменюк е член на
Обществото на професионалните
инженери в Онтарио, Канадския
институт за минно дело и
металургия и Канадската асоциация
на изследователите и
предприемачите. Той е и почетен
професор в Минния институт в
Киргизстан.

Случаят “Лен Хоменюк”

• До решението Лен да остане под
домашен арест в София се стига след
няколко заседания на съдилища във
Видин и София. Първо, на 29 юли
Видинският съд отказва пускане под
гаранция, понеже се смята, че има
риск Лен да напусне страната,
защото няма никаква връзка с
България. По-късно, на 7 август, е
прието искането да се промени
мярката за неотклонение на
домашен арест.
• Късно вечерта на 24 август обаче,
без предупреждение, Лен е отведен
от апартамента в София, където е
под домашен арест, и е откаран в
затвора, а на следващия ден е
прехвърлен в ареста във Видин.
• В заседанието си на 27 септември
Окръжен съд – Видин потвърждава,
че не е получил достатъчно
документи за искането за
екстрадиция от киргизките власти.
Съдът им дава срок до 10 септември
да предоставят част от исканите от
защитата доказателства, с които да
подкрепят твърденията си за
наличие на корупция.
• След закрито заседание на съда
насроченото за 16 септември ново
изслушване отново е отложено за 7
октомври. В заседание на Видинския
съд на 16 септември Лен Хоменюк е
освободен под гаранция.
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